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Myśliciel i malarz

Sam tytuł – „Myśliciel i malarz” zmierza do tego, by zasugerować, że w oczach 
Merleau-Ponty’ego istnieje pewnego rodzaju powiązanie, bliskość, pokrewień-
stwo między aktywnością, której on jako filozof poświęcił swoje życie, a aktyw-
nością, której malarze poświęcają swoje.

Ta bliskość wymaga wyjaśnienia i doprecyzowania. Wymaga jej, tym bardziej 
że jest daleka od oczywistości. Wystarczy w tym względzie przypomnieć, że 
według fundatora zachodniej tradycji filozoficznej, [jakim był Platon] te dwie 
aktywności, o które tutaj chodzi, zostają ujęte jako antynomiczne. Platon 
z mocą utrzymuje w Państwie, że malować to właśnie odmawiać myślenia i że 
aktywność, jaką jest myślenie, wymaga oderwania się od tego, co postrzegane, 
do czego z kolei malarz nas przywiązuje. Malować to odmawiać myślenia, 
ponieważ dla Platona malarz jest w pełnym znaczeniu tego słowa tym, który 
zajmuje stronę pojawiania się (apparaitre), czyli pojawu na niekorzyść bytu. 
Kopiuje on wyglądy, nigdy nie biorąc pod uwagę istot lub kopiuje, nigdy nie 
biorąc pod uwagę modeli. Celebruje światłocień (clair‑obscur) i ekwiwokacje 
zmysłowości takie, jakimi przyjmują je nasze cielesne oczy, nie zdając sobie 
sprawy, że poza tym niepewnym rejonem oczy duszy mogą oderwać się od 
ciała i dotrzeć do jasnego i rozumnego (sage) porządku inteligibilnych idei. 
Ten dostęp, który jest dostępem do bytu ponad zjawianiem się (apparaitre), 
a dokładniej, jest dostępem do czystego zjawiania się wyzwolonego od nie-
jednoznaczności zjawiania się zmysłowości, zarezerwowany jest tylko dla 
myśliciela. Pozwala mu z jasnością zrozumieć, że to, z czego malarz jest dumny 
zasługuje wyłącznie na pogardę. Praca, której poświęca tyle cierpień jest tylko 
marnością, ponieważ, kiedy myśli, że uchwycił to, co jest naprawdę, pozwala 
się sprowadzić na manowce nie-bytu. Chcąc wznieść zmysłowe rzeczy ku 
chwale promieniowania malarskiego, dochodzi wyłącznie do żałosnej fabry-
kacji nierzeczywistych kopii istot, które pozbawione są bytu i prawdy, gdyż 
to, co zmysłowe jako takie nie jest miejscem, gdzie ofiarowuje się prawdziwe 
oblicze rzeczy. Zmysłowe aspekty rzeczy są tylko zmąconymi odblaskami tego 
prawdziwego oblicza. Czyhając na zmysłowe aspekty rzeczy, by je uchwycić, 
malarz tworzy więc tylko odbicia odbić.
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Nie miejsce tu, by pytać o przekształcenia tych platońskich koncepcji w historii 
filozofii, ani nawet na to, by przywoływać przykłady ich trwania przejawiające 
się w rozmaitych formach w pismach o malarstwie różnych filozofów.

Te pisma są zresztą względnie rzadkie, ponieważ trzeba było doczekać się 
początku XIX wieku, by wraz z Heglem i Schopenhauerem znaleźć, wyłaniające 
się spod pióra filozofów pierwszej rangi, złożone analizy dzieł malarskich. Ogra-
niczam się do zasygnalizowania, że podczas gdy analizy te przyznają dużą wagę 
malarstwu i przez sam ten fakt, wydają się je filozoficznie rehabilitować, to znaczy 
przyznawać mu honorowy status swoistego rodzaju formy myślenia, to operują 
mającymi dwa tysiące lat antytezami, opisywanymi już przez Platona: rzecz i jej 
kopia, realne i wyobrażone, zmysłowa różnorodność i inteligibilna jedność, ciało 
i duch. Inaczej mówiąc, to, co analizy te przyznają malarstwu z jednej strony, 
odbierają mu gdzie indziej. To właśnie w ten sposób Hegel w przeciwieństwie 
do Platona utrzymuje, że sztuka ma powiązania z Ideą i że jest jej manifestacją, 
ale tylko po to, by zaraz dodać, pozostając w głębokiej zgodzie z platońskim 
rozróżnieniem na to, co zmysłowe i inteligibilne, że element, w którym sztuka 
wytwarza swe dzieła, czyli zmysłowość nie jest równoznaczna z pełnią mani-
festacji Idei. W ten sam sposób Schopenhauer, również w przeciwieństwie do 
Platona, podtrzymuje, że sztuka ma związek z Ideą i że ją manifestuje, co nie 
znaczy jednak, że ujawnia racjonalny charakter rzeczywistości, jak to utrzymuje 
Hegel, ale przeciwnie, znaczy to, że pokazuje głęboko absurdalne oblicze rze-
czy-w-sobie, która jest na gruncie jego filozofii niezaspokojoną wolą.

Jednak głęboka zgodność z Platonem pojawia się u Schopenhauera ponow-
nie wtedy, kiedy precyzuje on, że sztuka, chociaż jest eminentną formą myśli, 
ponieważ pokazuje prawdziwe oblicze rzeczywistości, nie jest adekwatna wobec 
myśli z tego prostego powodu, że dalej przywiązuje nas do zmysłowych feno-
menów, a więc do emanacji woli życia, podczas gdy sam Schopenhauer ujawnia 
przecież jej absurdalność. Mimo dystansu, jaki dzieli go od Hegla, podkreśla 
wraz z nim, zgadzając się dogłębnie z Platonem, że błędem sztuki jest właśnie 
to, że przywiązuje nas do tego, co zmysłowe. Obaj filozofowie podtrzymują 
wraz z Platonem, że, ostatecznie, myślenie i przywiązanie do zmysłowości 
pozostają antytetyczne.

To właśnie to, czego Merleau-Ponty od początku do końca swojej filozoficznej 
drogi nie przestaje odrzucać. Myśleć to dla Merleau-Ponty’ego nie odwracać 
się od tego, co postrzeżone, ale właśnie przyznawać temu pierwszeństwo, za-
mieszkiwać to, wsłuchiwać się w to, badać i zawsze ku temu powracać. Właśnie 
dlatego, że pozostaje silnie powiązana z tym, co postrzeżone, myśl w sensie, 
w jakim pojmuje i uprawia ją Merleau-Ponty, wymyka się binarnym opozycjom, 
w których uwięziła ją tradycja.

Percepcja

W jakiej mierze to, co postrzegane (le percu) wzywa myślenie do pozbycia 
się tych wszystkich opozycji, czyniąc z siebie temat uprzywilejowany? W tej 
mierze, w jakiej dualizmy wywodzące się z filozofii Platona nie stosują się do 
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myślenia. Już opisy Husserla, które Merleau-Ponty uznał za dobrze ugruntowany 
fundament i rozpoznał ich nowatorski charakter odnoszący się do platońskiego 
dziedzictwa, które podjął Kartezjusz, przekształcając je w funkcję naukowego 
projektu nowożytnej mathesis, pokazały, że zjawiskowość specyficzna dla 
tego, co postrzegane sprawia, że jedne antytezy splatają się zawsze z jakimiś 
innymi, choć tradycja podkreślała ich heteregoniczność. Tradycja filozofii no-
wożytnej, zarówno racjonalistyczna, empirystyczna, jak też Kantowska, ogólnie 
rzecz ujmując, zepchnęła to, co postrzegane w obszar czystej wielości i czystej 
różnorodności. Tradycja ta podtrzymuje, że to, co postrzegane jako takie jest 
wywrotowe w odniesieniu do jedności i tożsamości.

To właśnie przeciwko temu występuje Husserl. Pokazuje, że rzecz postrzegana 
otrzymuje swoją jedność i tożsamość nie niezależnie od różnorodności swoich 
wyglądów (aspects) – sławne profile Husserla – lub ponad nimi. One nie zjawiają 
się „po fakcie” i z zewnątrz jako funkcja jakiegoś syntetycznego aktu rozumienia 
lub asocjacyjnego powtórzenia. To właśnie w samym sercu różnorodności, na 
którą składają się jej profile znajdujemy natychmiastowe potwierdzenie jedności 
postrzeganej rzeczy. Oto więc jedność, która nie jest obca wielości, ale która 
się do niej ściśle dostosowuje, a nawet jej wymaga. I oto tożsamość, która nie 
jest antytezą różnicy. To, co postrzegane straciłoby swoją percepcyjną gęstość, 
swoją cielesność, przestałoby być tym, co postrzegane, jeśli aspekty, które oferuje 
nie zapowiadałyby innych, jeszcze niezaoferowanych, latentnych, które tworzą 
horyzont tych pierwszych. Rzecz postrzegana ze wszystkich stron jednocześnie 
nie byłaby już właściwie postrzeganą rzeczą.

Ostatecznie, to, co postrzegane wymyka się klasycznej antytezie tego, 
co szczegółowe i ogólne. To, co postrzegane nie prezentuje się nigdy jako 
czysta partykularność, taka, a nie inna jednostkowa forma, taki, a nie inny 
nieporównywalny z  innym kolor. Od razu już, co zresztą zaobserwowali 
psychologowie Gestalt, percepcja uogólnia: jest prawdą zarówno to, że 
widzimy taką, a nie inną pojedynczą biel jakiegoś konkretnego przedmiotu 
i to, że widzimy ją jako przykład bieli jako takiej. Percepcja także stylizuje: 
jest prawdą zarówno to, że widzimy takie, a nie inne pojedyncze drzewo 
i to, że widzimy je jako przykład drzew w ogólności, a więc, że w tym samym 
czasie, co jego pojedynczą formę, dostrzegamy w nim schemat, który łączy 
je ze wszystkimi innymi drzewami.

Co więcej, to, co postrzegane świadczy nie tylko o zachodzeniu na siebie 
(empiétement) tego, co jednostkowe i ogólne, ale odsłania zaskakujące splece-
nie ze sobą (empietement) Ja i innego, a więc intersubiektywne pokrywanie się 
(recoupement). Ponieważ postrzegam profile konkretnej rzeczy, które częściowo 
pozostają dla mnie w ukryciu w tej mierze, w jakiej ją oglądam z mojego punktu 
widzenia, doświadczam też od razu tego, że pokazują się one także komuś inne-
mu, kto gdzieś ogląda je także ze swojego własnego punktu widzenia. I nawet 
te aspekty rzeczy, które są mi dane, nie prezentują się jako niepełne (privées) 
obrazy wchodzące na solipsystyczną scenę moich stanów świadomości, ale jako 
aspekty rzeczy, które świadczą o spoistości tej rzeczy i mają też wartość dla tego, 
który znajduje się u mojego boku. Z tego względu opisy Merleau-Ponty’ego 
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mogą zostać odniesione do słów samego Husserla: „Widzimy i słyszymy nie po 
prostu obok innych, ale wraz z innymi (miteinander)”1.

Do tego splatania się ze sobą (empietemets), które sprawia, że to, co po-
strzegane zamazuje klasyczne antytezy, należy dorzucić analogiczne splątanie 
odniesione tym razem do postrzegającego podmiotu i relacji, którą utrzymuje 
on z tym, co postrzeżone.

Zgodnie z mocno zakorzenionym w tradycji schematem, widzenie i ruch 
są heterogeniczne: inną rzeczą jest widzenie, a inną rzeczą poruszanie się. 
W konsekwencji postrzegający podmiot zostaje bardziej lub mniej spontanicznie 
zinterpretowany jako widz, który, oprócz zdolności widzenia, posiada także 
zdolność poruszania się. Natomiast fenomenologia percepcji zachwiała tym 
rozróżnieniem. Skłania nas ona, by zauważyć, że ten, kto widzi, jest, o tyle, o ile 
widzi, a nie przez zewnętrzny przypadek, „splotem widzenia i ruchu”2, w tym 
sensie, że widzenie to całkowita i natychmiastowa zdolność łączenia tego, co 
się widzi, utrzymywania tego w swoim zasięgu i łączenia z tym zdolności zbli-
żania się do tego. Jak trafnie ujmuje to Merleau-Ponty: „mapa widzialnego” 
(carte du visible) zagarnia mapę moich projektów motorycznych i „to niezwykłe 
zachodzenie na siebie […] zabrania traktować widzenie jako operację myślową, 
która by wznosiła przed umysłem obraz bądź też przedstawienie świata”3.

Jednakże to zachodzenie na siebie widzenia i ruchu, które rozmywa trady-
cyjne schematy ciążące ku oddzieleniu kontemplacji od działania, idzie w parze 
z innym „splotem” (entrelacs), który dotyczy widzenia i widzialności. Splot wi-
dzenia i widzialności odrzuca jeszcze inne rozróżnienie, tradycyjnie uznawane 
za oczywiste: rozróżnienie między aktywnością a pasywnością, a dokładniej 
między spontanicznością a receptywnością. W istocie sprawca (titulaire) tego 
splotu widzenia i ruchu jest częścią widzialnego świata w tym samym czasie, 
w którym widzi widzialne; jest jednocześnie widzialny i widzący, a jego rucho-
me ciało, które samo jest częścią widzialnego, jest jednocześnie czymś poru-
szonym i poruszającym się, tak samo jak jest jednocześnie tym, który dotyka 
i  jest dotykany. Przez sam fakt, że ciało jest jednocześnie zdecentralizowane 
i stanowi centrum, można paradoksalnie uznać, że tym samym jest powiedzieć, 
że, „widzialne i ruchome, ciało moje zalicza się do rzeczy, jest jedną z nich”, jak 
i powiedzieć coś przeciwnego: „skoro widzi oraz się porusza, w krąg ustawia 
rzeczy wokół siebie, one zaś są jakąś jego dobudówką bądź też przedłużeniem, 
są inkrustowane w jego cielesności, stanowią część jego pełnej definicji i two-
rzywem świata jest tworzywo ciała”4.

Te sploty, zachodzenie na siebie, odwrócenia, oprócz tego, że odrzucają 
tradycyjne opozycje, odrzucają też klasyczne pojęcie refleksji jako cogito me 
cogitare, jako obecność wobec siebie cogitatio w jego cogitatum. To, czego 
uczy fenomenologia percepcji, wbrew klasycznemu ujęciu, to to, że istnieje 
refleksja zakorzeniona w samym sercu percepcji, ale ta refleksyjność w żadnym 

1 E. Husserl, Manuscrit K III 1 III, s. 19-20.
2 M. Merleau-Ponty, Oko i umysł. Szkice o malarstwie, przeł. S. Cichowicz, słowo/obraz terytoria, 

Gdańsk 1996, s. 20.
3 Ibidem, s. 21.
4 Ibidem, s. 22.
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razie nie przekształca percepcji w „myślenie o widzeniu” w sensie, który nadał 
temu wyrażeniu Kartezjusz. Ponieważ nie da się tej refleksyjności oddzielić od 
jedności między „czującym i odczutym”, jest to refleksyjność, która rodzi się 
w samym sercu percepcji, jest to refleksyjność żywej cielesności (chair), która 
zostaje przyjęta (prise) przez rzeczy w tym samym momencie, w którym staje się 
też bytem-dla-siebie. Istnieje tam wewnętrzność, która, jak mówi Merleau-Ponty, 
„nie poprzedza materialnego układu ludzkiego ciała”, ponieważ przychodzi ona 
dzięki temu układowi, ale „tym bardziej z niego nie wynika”5, jak byłoby, gdyby 
uznać ją za efekt połączenia powstałego przez zsumowanie pewnej liczby części. 
Powiedzieć, że wewnętrzność poprzedza układ ciała, to bowiem powiedzieć, że 
schodzi ona w niego jak umysł w automat, a więc że „samo ciało nie ma wnę-
trza, ani samego siebie”. Powiedzieć, że wewnętrzność wynika z układu ciała, 
to jak rozpatrywać wewnętrzność jako efekt następujący po rozdysponowaniu 
poszczególnych części ciała, a więc rozważać ten układ partes extra partes, 
nie rozpoznając w samym ciele, w jego całości, w jego częściach i w ich relacji 
z nim, możliwości refleksji o sobie samym. Jest prawdą, że „gdyby nasze oczy 
były tak skonstruowane, iż żadnej części naszego ciała nasze spojrzenie objąć 
by nie mogło, albo jakieś sprytne urządzenie, pozwalając nam wodzić do woli 
rękami po rzeczach, udaremniłoby dotknięcie własnego ciała – albo gdybyśmy 
po prostu mieli, jak niektóre zwierzęta, oczy boczne o nieprzecinających się 
polach widzenia, wówczas ciało to, które by nie odbijało się w sobie, które by 
samo nie czuło siebie, ciało diamentowe, które nie byłoby w pełni cielesnością, 
nie byłoby także ciałem człowieka i nie byłoby człowieczeństwa”6. Jednak nie 
znaczy to, że cielesna refleksyjność zostaje wytworzona przez przestrzenne 
rozmieszczenie organów, z których każdy spełniałby ściśle określoną funkcję, 
ponieważ rozdysponowanie to jako takie, właśnie dlatego, że jest partes extra 
partes, wyklucza pokrywanie się, skrzyżowania i sploty. Trzeba więc przyznać, 
że to splot (entrelacs) jest podstawową daną, którego żadna mechanistyczna 
teoria nie może opisać.

Myśl

Te cechy fenomenu specyficzne dla tego, co postrzegane oraz dla percepcji po-
zwalają ująć aktywność myślenia, o ile aktywność ta zechce je uznać i pozostać 
z nimi związana, całkiem inaczej niż tradycja platońska lub klasyczna filozofia 
nowożytna. To właśnie rozjaśnia przedmowa do Signes, datowana na prawie 
ten sam okres, co esej Oko i umysł.

Zgodnie z tradycją kartezjańską, myśl jest czystą aktywnością rozjaśniającą, 
przed którą wszystko się zjawia (apparait) i która pojawia się samej sobie bez 
cienia w obszarze tożsamościowym czystej obecności wobec siebie. To już nie 
jest sposób, w który definiuje się myśl poważanie traktującą prymat percepcji. 
„Filozofia szybująca (survole), mówi z siłą Merleau-Ponty, wytworzyła pewien 

5 Ibidem, s. 23.
6 Ibidem.
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epizod i  jest on już przeszłością”7. Na pytanie: czym jest myślenie? ten, kto 
uczynił ze świata spostrzeganego swoje miejsce zamieszkiwania (habitat), nie 
może odpowiedzieć w taki sam sposób, jak Kartezjusz czy Platon. Paul Valéry 
mówi gdzieś o „ciele umysłu”. Między innymi dwa tematy dają Merleau-Pon-
ty’emu okazję do tego, by podkreślić trafność tego sformułowania: czas i język. 
To wewnętrzne powiązanie myśli jednocześnie z czasem i językiem obliguje do 
tego, by zdefiniować ją jako percepcję, posługując się terminami splotu (entrlacs) 
i zachodzenia na siebie (empietement). W sensie kartezjańskim myślenie to 
unaocznienie jasnej i wyraźnej idei w chwili obecnej. Myśl wydarza się w eksklu-
zywnym obszarze teraźniejszości. I tak jak myśl jest tu czystą intuicją, tak język 
nie jest dla niej czymś istotowym, ale wyłącznie instrumentem przeznaczonym 
do zachowania intuicji lub zasygnalizowania innemu intuicji, które jako takie 
przekraczają język. Wbrew koncepcjom kartezjańskim Merleau-Ponty podkreśla 
wewnętrzne powiązanie myślenia nie z teraźniejszością, ale z niewspółczesnością 
(inactuel). Jeśli myśl się ustanawia, pisze, „to przez prześlizgnięcie się, które rzuca 
ją w to, co niewspółczesne”8. Myślenie to w istocie zawsze wspieranie się na 
jakiejś nabytej myśli, która z definicji jest przeszłością i zamiast opatrywać coś 
datą, można po prostu stwierdzić, że „jest datą” (fait date), to znaczy otwiera 
„przyszłość myśli, jakiś cykl, jakieś pole”9. W aktywności myślenia rozumianej 
w ten właśnie sposób następstwo i jednoczesność nie są czymś sprzecznym, 
jak u Kartezjusza, ale zachodzą na siebie. Odnosząc się do tego, Merleau-Ponty 
pisze: „Jeśli myślę, to nie oznacza, że wyskakuję poza czas, w świat inteligibilny, 
ani że za każdym razem odtwarzam znaczenia, wychodząc od niczego, [ale] 
oznacza to, że strzałka czasu wszystko za sobą ciągnie, sprawiając, że moje 
następujące po sobie myśli są w pewnym innym sensie równoczesne lub że 
przynajmniej zachodzą prawowicie jedna na drugą”10. Przyglądając się temu 
bliżej, można stwierdzić, że istnieje tam podwójne zachodzenie na siebie: na-
stępstwa na równoczesność, a także przeszłości (tego, co nabyte) na przyszłość 
(jakieś moje pole myślenia, które wymaga zbadania). A przyglądając się temu 
jeszcze bliżej, można uznać, że z tymi przykładami zachodzenia na siebie wiąże 
się także wiele innych. Czas, z którym aktywność myślenia jest związana, nie 
zostaje ustanowiony przez myśliciela, który jest jego mistrzem: myśliciel znosi 
jego parcie, otrzymuje go, jest wobec niego receptywny i oddaje się doznaniom. 
Powiedzieć, że „moja myśl jest tylko odwrotną stroną mojego czasu”, to więc 
za jednym zamachem powiedzieć, że jest odwrotną stroną „mojego pasywnego 
i zmysłowego bytu”11. Jednak rozpoznać ten fakt, to rozpoznać także, że nie 
mogę myśleć, nie pozostając przywiązany do tego, co zmysłowe w tym samym 
momencie, w którym nabieram do tego dystansu po to, żeby myśleć. To także 
rozpoznać, że solipsyzm ego cogito jest wyłączne abstrakcją. Prawdą jest, że 
należy się odizolować od innych po to, by myśleć, ale nawet taka izolacja im-
plikuje innych. Oto zachodzenie na siebie zmysłowości i myślenia; innego na 

7 Idem, Signes, Gallimard, Paris 2001, s. 20.
8 Ibidem, s. 21.
9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 Ibidem, s. 22.
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tego, który myśli; zachodzenie, które Merleau-Ponty znakomicie ujmuje w tym 
godnym podziwu zdaniu: „Jednak jeśli myśl jest tylko odwrotną stroną mojego 
czasu, mojego pasywnego i zmysłowego bytu, to jest ona całą tkaniną świata 
zmysłowego, która nadchodzi, kiedy próbuję poczuć samego siebie, i wszystkich, 
którzy są w nią włączeni”12.

Myślenie nie oznacza więc porzucenia zmysłowości, żeby przejść do tego, co 
inteligibilne, ale oznacza refleksję i zdwojenie struktur zachodzenia na siebie, 
które są strukturami zmysłowości. Tak samo jak widzieć oznacza, że coś już 
kiedyś widzieliśmy, a jednak pozostajemy otwarci na to, co pozostaje do zo-
baczenia, tak samo myśleć oznacza zarazem, że kiedyś już o czymś myśleliśmy, 
a zarazem, że jeszcze nie myślimy. W tych dwóch przypadkach działa to samo 
przywiązanie do czasu. Spontanicznie mamy tendencję do tego, by wierzyć, że 
percepcja jest tylko przestrzenną relacją jakiegoś postrzegającego „tutaj” do 
jakiegoś postrzeżonego „tam”. Jednak to właśnie czas sekretnie napędza tę 
relację. Rzecz, którą postrzegam, widzę jako byt będący już gdzieś tam, jeszcze 
zanim spojrzenie na niej spocznie, i w tym właśnie sensie jest ona czymś prze-
szłym. Jednak w tym samym czasie daje mi się ona jako przyszła, jako „rzecz, 
na którą mam nadzieję” – mówi Merleau-Ponty, to znaczy jako napędzającą 
siłę, którą mam do zbadania, czy którą mogę obejść. Moja percepcja jest więc 
zachodzeniem jednego na drugie; tego, co aktualne i nieaktualne lub jeszcze, 
widzialnego i niewidzialnego. To zachodzenie na siebie implikuje innego, 
ponieważ to, co pozostaje niewidzialne dla mnie, zostaje od razu uchwycone 
przeze mnie jako widzialne dla tych, którzy znajdują się po drugiej stronie po-
strzeganej rzeczy. Pojawić się w postrzeżeniu, to pojawić się od razu nie jednej, 
ale wielu osobom. I tak jak najmniejsza percepcja świadczy o wielości ludzi, tak 
też najmniejsza myśl świadczy o obecności innego. Czym jest więc myślenie, 
jeśli nie dialogiem z samym sobą? Ale w tym dialogu jesteśmy niesieni przez 
słowa, których autorami nie jesteśmy, jesteśmy więc niesieni przez słowa, które 
przekazali nam inni.

Tak jak jej przyleganie do czasu, przyleganie myśli do języka potwierdza traf-
ność sformułowania Valery’ego o „ciele umysłu”. To właśnie, że nie można myśleć, 
nie mówiąc do samego siebie, że słowa budzą myśli, odsyła do zachodzenia 
na siebie i splotu, które czynią kartezjańską ideę myślenia niespójną; myślenia, 
które w swojej samotności stawia się w pozycji uniwersalnego ustawodawcy.

To zachodzenie na siebie jest czymś całkiem innym niż paralelizm dwóch 
porządków, z których każdy byłby kompletny sam w sobie: porządku idealności 
lub znaczonego oraz porządku kodu, który je wyraża. Odnosząc się do tego 
problemu, Merleau-Ponty pisze: „Operacje ekspresyjne wydarzają się między 
słowem myślącym a myślą wysłowioną, a nie, jak to się powszechnie mówi, 
między myślą a językiem. To nie dlatego mówimy, że myśl i język są paralelne, 
ale dlatego, że mówimy, są one paralelne. Słabością każdego «pararelizmu» 
jest to, że prezentuje sobie zgodność (correspondance) porządków i maskuje 
przed nami operacje zachodzenia na siebie, które w istocie je wytworzyły”13. 

12 Ibidem.
13 Ibidem, s. 26.
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Tak samo jak moje postrzeganie przedmiotu z daleka znajduje w moim ciele 
pewien odpowiednik (correspondence), którym jest sztuka zbliżania się do tego 
przedmiotu i postrzegania go z bliska, tak samo moja myśl znajduje w tym 
korpusie słów, na którym się podpieram i który zostaje mi przekazany przez 
tradycję, sztukę wypowiadania tego, co zostało jeszcze do pomyślenia. Jednak 
w tych warunkach pozycja myśliciela nie ma wiele wspólnego z królewską 
wyniosłością platońskiego filozofa lub z samotnością kartezjańskiego ego. Tak 
samo jak postrzeganie to przede wszystkim bycie pochwyconym przez widzial-
ne, to znaczy stanie się jego częścią, tak samo myślenie to przede wszystkim 
bycie pochwyconym „przez Słowo i Myślenie, których nie posiadamy, ale które 
posiadają nas”14. Podczas gdy myśl szybująca zachowuje się jakby miała „świat 
u swych stóp”15, to myśl, która znajduje swe korzenie w rozmaitych splotach 
i zachodzeniu na siebie, przywołane przeze mnie w niepełny i schematyczny 
sposób, restytuuje w świecie to, co Merleau-Ponty nazywa jego „wertykalnością”.

Malarstwo

Wierzę, że powiedziałem wystarczająco dużo, byśmy byli w stanie zwrócić się 
teraz w stronę malarstwa.

Jednak zanim to zrobimy, ponieważ pojęcie zachodzenia na siebie odegrało 
w moich rozważaniach szczególnie ważną rolę, proszę pozwolić mi jeszcze na 
zilustrowanie go za pomocą znanego wszystkim przykładu, który dobrze po-
każe niedoskonałość (mise en defaut) klasycznych opozycji. Chodzi po prostu 
o krzyżowanie się dwóch spojrzeń. Kiedy dwa spojrzenia się krzyżują, zdarza 
się zachodzenie na siebie tego, który patrzy i tego, który jest oglądany, z czego 
filozofia refleksji – filozofia, która uznaje priorytet „Ja myślę” – nie może zdać 
sprawy, ponieważ zakłada dualizm tego samego i innego, cogito i rozciągłości 
lub, jak Sartre, nicości i bytu. Filozofia refleksji mogłaby tu znaleźć wyłącznie 
proste zestawienie ze sobą dwóch świadomości, zestawienie, w którym albo 
jedna z dwóch świadomości redukuje drugą do przedmiotu albo zostaje zre-
dukowana przez inną w taki sposób, „że istnieje tylko jedno cogito w tym 
samym czasie”16. Alternatywa ustanowiona przez refleksję jest prosta: albo 
patrzę, a więc jestem podmiotem i inny jest przedmiotem, albo jestem oglądany 
i w ten sposób staję się przedmiotem, a inny staje się podmiotem. To, czego 
refleksja nie może zrozumieć to fakt, że skrzyżowane dwóch spojrzeń znosi tę 
alternatywę: faktycznie jedno dopasowuje się (ajoustement) do drugiego lub, 
jak mówi Merleau-Ponty, istnieją „dwa spojrzenia, jedno w drugim”17.

Centralna idea medytacji Merleau-Ponty’ego na temat malarstwa, wyłożo-
na głównie w eseju Mowa pośrednia i głosy milczenia ze zbioru Oko i umysł 
zakłada, że wszystkie problemy malarstwa dotyczą splotów i zachodzenia na 
siebie, które przywołałem, pisząc o percepcji; splotów, które z drugiej strony, 

14 Ibidem, s. 27.
15 Ibidem, s. 31.
16 Ibidem, s. 24.
17 Ibidem, s. 24.
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ponieważ tworzą centralny temat dzieła Merleau-Ponty’ego, poprowadzą go, 
jak zobaczymy, do zdefiniowania samej myśli właśnie w terminach zachodzenia 
na siebie.

Malarze, na przykład Albrecht Dürer, mówili często, że zarysem (tracé) ich 
obrazów była natura, świat widzialny i że chodziło im o jego rozszyfrowanie, 
jednakże nie mniej często mówili coś przeciwnego, że ten zarys znajdują w sobie 
samych. W ten sposób Cézanne mógł powiedzieć, że „natura znajduje się we 
wnętrzu”18, a klasyk chiński – François Cheng – że, aby namalować bambusową 
gałąź, należy przede wszystkim dojść do tego, by wprowadzić ją do wnętrza 
samego siebie19. Te dwie postawy nie są wobec siebie sprzeczne, ale należy 
je rozważać wspólnie. Rozważane wspólnie mówią, że malarz maluje nie po 
prostu to, co jest widzialne, ale zachodzenie na siebie widzialnego i widzące-
go. Wymiary widzialnego są, powiedzmy, nieodłączne od widzącego, od echa, 
które wzbudzają one w naszym ciele w tej mierze, w jakiej to ciało sprawia, że 
mamy do nich dostęp. Obraz malarski pozwala zobaczyć to echo. Z tego po-
wodu Merleau-Ponty stawia pytanie: „Dlaczego ów wewnętrzny odpowiednik 
mnie, owa cielesna formuła ich obecności wywoływanej we mnie przez rzeczy, 
nie miałyby z kolei wywoływać jakiegoś zarysu nadal widzialnego, w którym 
zupełnie inne spojrzenie odnalazłoby motywy utwierdzające je w jego podejściu 
do świata?”20. I odpowiada: „Tak pojawia się widzialne do drugiej potęgi, które 
jest cielesną esencją lub ikoną pierwszego”21. Istnieją słowa Valery’ego, które 
Merleau-Ponty lubił cytować: „Malarz wnosi swoje ciało”. Wydają się trywial-
ne: podejrzliwie patrzylibyśmy na byt bez ciała, który byłby zdolny do tego, by 
patrzeć na motyw, mieszać kolory, posługiwać się pędzlem. Jednak słowa te 
przestają być trywialne, gdy znaczą, że malarz jest tym, który wyraża na płótnie 
diagram jednego z licznych powiązanych ze sobą splotów (empietements), które 
widzialność utrzymuje z naszym ciałem.

Jeśli zmierzamy w dobrą stronę, to można stwierdzić, że obraz nie jest nigdy 
jakimś trompe‑l’oeil, zdwojeniem rzeczy, ich kopią, systemem elementów czy 
fragmentów lub „danych wizualnych” zaczerpniętych ze świata zwanego „re-
alnym”, by skierować się na niego, ujmując go w jego nieobecności, jak myśleli 
Platon i Grecy oraz Kartezjusz, ale także Pascal u początków nowożytności. 
Obraz nie jest nierzeczywistym zdwojeniem rzeczywistości, pokazuje spojrzeniu 
bardzo aktualny diagram życia rzeczy w naszym ciele. Pozwala to zrozumieć, 
że nawet artyści, których dzieło jest na pierwszy rzut oka niezwykle oddalo-
ne od potocznej percepcji – na przykład cytowany przez Merleau-Ponty’ego 
Giacometti – mogą napisać: „To, co interesuje mnie w każdym malarstwie, to 
podobieństwo”. I dodaje, jakby chciał zaznaczyć, że to podobieństwo nie ma 
nic wspólnego z trompe l’oeil „to jest to, co dla mnie jest podobieństwem”22.

W tych warunkach praca malarza jest w stanie zamazać rozsądne rozróżnie-
nie na to, co rzeczywiste i wyobrażone, z których pierwsze ma być prawdziwe, 

18 Idem, Oko i umysł, op. cit., s. 22.
19 F. Cheng, Souffle Esprit, Seuil, Paris 1989, s. 158.
20 M. Merleau-Ponty, Oko i umysł, op. cit., s. 24.
21 Ibidem.
22 Ibidem, s. 25.
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a drugie iluzoryczne i nierealne. To, co malarz ukazuje naszemu spojrzeniu to 
nie nierzeczywiste zdwojenie rzeczywistości, ale to, co Merleau-Ponty, nie popa-
dając zresztą w sprzeczność, nazywa „wyobrażeniową tkanką rzeczywistości”. 
Z tym zachodzeniem na siebie tego, co widzialne i widzącego łączy się więc 
natychmiast zachodzenie na siebie tego, co wyobrażeniowe i realne. Sploty te 
i zachodzenie na siebie wyrażają często twórcy najbardziej oddani wolnemu 
biegowi ich własnej fantazji, jak na przykład Max Ernst, który pisze – stając się 
porte‑parole wszystkich surrealistów: „rolą malarza jest zakreślanie i projektowa-
nie tego, co się w nim widzi”23. Zachodzenie na siebie potwierdza najmniejsza 
plama koloru, jeśli prawdą jest, że już w codziennym polu wizualnym i a fortiori 
w malarstwie jako takim, okazuje się ona nieodróżnialna od ładunku symbolicz-
nego i kulturowego, który jest w niej zawarty. I koniec końców, jest ona czystą 
„daną zmysłową” tylko z punktu widzenia laboratorium psychologicznego.

[Temu, co napisałem] można jednak zarzucić, że nawet jeśli być może tak 
właśnie jest, to przecież ten diagram, który rzeczy są w stanie obudzić w ciele 
malarza, należy wyłącznie do niego, do jego prywatnego świata; brakuje mu 
więc odniesienia do wspólnej rzeczywistości. Jednak paradoksalnie okazuje się, 
że ten rzekomo prywatny świat, w tym samym momencie, w którym się wy-
raża, staje się konstytutywny dla świata wspólnego i że diagram, który stał się 
obrazem, budzi w innych echo i narzuca każdemu pewien sposób przyglądania 
się światu. W książce W poszukiwaniu straconego czasu Proust zauważa, że 
zaraz po tym, jak portrety kobiet malowane przez Renoire’a wzbudziły sarkazm 
i zostały potępione z powodu braku podobieństwa, bardzo szybko pojawiły 
się spojrzenia, które ujmowały kobiety właśnie poprzez malarstwo Renoira. To 
samo można powiedzieć o portretach Modiglianiego lub rysunkach czy wyci-
nankach Matisse’a. Na początku obce, bardzo szybko obudziły w każdym echo, 
jakieś cielesne reminiscencje i sprawiły, że rozpoznawało się w nich kolektywne 
diagramy kobiecości.

Widać, że zachodzenie na siebie tego, co widzialne i widzącego stanowi 
jedność, by ująć to w ten właśnie sposób, z zachodzeniem na siebie realnego 
i wyobrażeniowego, tego, co prywatne i tego, co wspólne.

Wszystko dzieje się tak, jak gdyby malarstwo świadczyło o wszechobecnym 
rozprzestrzenianiu się splotów i zachodzeniu na siebie rozmaitych wymiarów. 
Wróćmy jednak do zachodzenia na siebie widzialnego i widzącego. Ma ono 
z pewnością podwójny sens. Jak właśnie powiedzieliśmy, to, co widzialne 
wywołuje w widzącym pewien diagram cielesny związany ze swoim sposo-
bem bycia, ze sposobem bycia tego, co widzialne. Powiedzieć to, to tyle, co 
powiedzieć, że widzialne jest częścią widzącego. Jednak można to odwrócić 
i powiedzieć, że widzący jest częścią widzialnego. Wyraża to wielu malarzy, 
stwierdzając, co przypomina Merleau-Ponty we fragmencie o Paulu Klee, że 
czuli, iż „rzeczy spoglądały na nich”24. Wyrażali to już w epoce klasycznej za 
pomocą ikonografii albo przedstawiając samych siebie podczas malowania 
(robił to jeszcze w kilku rysunkach Matisse), albo też, jak w wielu flamandzkich 

23 Ibidem, s. 29-30.
24 Ibidem, s. 30.
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lub holenderskich przedstawieniach wnętrz, umieszczając widzącego w samym 
sercu widzialnego za pomocą lustra, w którym odbijała się cała scena. Lustro, 
mówi Merleau-Ponty, jest „to przedludzkie spojrzenie [które] jest emblematem 
spojrzenia malarza”. I dodaje: „Lustro pojawia się, albowiem jestem kimś widzą-
cym, a zarazem czymś widzialnym, albowiem temu, co doznawalne przysługuje 
jakaś refleksyjność, ono zaś przekłada ją po swojemu i zdwaja”. I jeszcze dalej: 
lustro „[…] jest instrumentem jakiejś uniwersalnej magii zamieniającej rzeczy 
w widowiska, widowiska w rzeczy, mnie w kogoś innego i kogoś innego we 
mnie”25. Jeśli Merleau-Ponty mówi tutaj o magii, to oczywiście nie w wyniku 
upodobania do tego, co nieracjonalne, ale po to, by zaznaczyć kontrast między 
widzeniem rzeczywistym (effective) a rekonstrukcją, którą prezentuje analityczna 
myśl związana z filozofią refleksji, na przykład Kartezjusz. Taka myśl z zasady 
zaprzecza bliskiemu sąsiedztwu widzącego i widzialnego, do tego stopnia, że 
„kartezjańczyk nie widzi się w lustrze: widzi jakiś manekin, jakieś »zewnętrze«, 
o którym ma wszelkie powody mniemać, iż inni widzą to tak samo, lecz co 
ani dla niego samego, ani dla nich nie ma nic wspólnego z cielesnością. Jego 
obraz w lustrze jest efektem mechaniki rzeczy; jeśli rozpoznaje się w nim, jeżeli 
znajduje go «podobnym», to dzięki własnemu myśleniu, które zadzierzgnęło 
tę więź, odbity obraz zaś nie ma w sobie z niego nic!”26.

Te sploty i zachodzenie na siebie, które przywoływałem aż do tej chwili, nie 
są jedynymi, wyrażanymi przez malarstwo. To, co malarstwo wyraża, a może 
to, co wyraża ono przede wszystkim, to zachodzenie każdego z wymiarów 
widzialności – światła, cieni, kolorów, refleksów, linii – na każdy inny. Dla my-
ślenia typu kartezjańskiego jest oczywiste, że linia i kolor są czymś odrębnym, 
jak forma i treść: linia zaznacza kontur rzeczy, jej zarys, który kolor wypełnia. 
Jednakże rozróżnienie tego rodzaju, proste do zrozumienia, jest właśnie tym, 
co każde malarstwo podaje w wątpliwość. Zaledwie kilka linii, i nic poza nimi, 
starcza malarzom prehistorycznym groty Teruel z Hiszpanii, by sprawić, byśmy 
ujrzeli grupę myśliwych. Merleau-Ponty przypomina, że Leonardo da Vinci 
w Traktacie o malarstwie mówił „o odkryciu w każdym przedmiocie szczegól-
nego sposobu, w jaki przebiega przez całą jego rozciągłość pewna linia gięta, 
która jest jakby jego stwórczą osią”27. A w naszych czasach, zaledwie jedna 
linia wystarcza Paulowi Klee, aby odmalować przed nami osobę, którą charak-
teryzuje „surowa nieśmiałość”, a ujmując to w sposób ogólniejszy, aby uczynić 
widzialnym genezę samych rzeczy. To pokazuje, że linia zamiast być granicą, 
może wyrazić rzecz w jej całości i funkcjonować paradoksalnie jako „część to-
talna”. To, co jest prawdą w odniesieniu do linii, jest też takie w odniesieniu do 
koloru. Kolor również funkcjonuje jako „część totalna”, zdolna sama z siebie, 
bez udziału linii, ukazać przedmiot we właściwej mu formie i bryle, jak to ma 
miejsce w sztuce Cézanne’a, który mówił, że „kiedy kolor dochodzi do swojej 
doskonałości, forma zyskuje swoją pełnię”.

Nie mniej znaczące dla splotów i zachodzenia na siebie, o których mówię jest 
fakt, że często dobrzy malarze – można wymienić tu Degasa, Renoira, Picassa 

25 Ibidem, s. 31.
26 Ibidem, s. 34.
27 Ibidem, s. 55.
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czy Matisse’a – są również dobrymi rzeźbiarzami, choć gest i działania związa-
ne z wykonaniem rzeźby są całkiem inne niż te, których wymaga malarstwo. 
Merleau-Ponty widzi w tym „najlepszy dowód, że istnieje system ekwiwalencji, 
jakiś Logos linii, świateł, barw, odbić i mas, jakaś pozapojęciowa prezentacja 
uniwersalnego Bytu”28. Lub, jak jeszcze to ujmuje „wielokształtność Bytu”.

Pojęcie zachodzenia na siebie, nawet jeśli nie zostaje tam wprost sformuło-
wane, kieruje także rozważaniami Merleau-Ponty’ego na temat stylu, zawartymi 
w jego eseju o Głosach milczenia André Malraux.

Przez styl można mianowicie rozumieć strukturalną spójność uzyskaną w in-
dywidualnym dziele; spójność, z którą odbiorca całkiem szybko się oswaja i która 
pozwala mu rozpoznawać dzieła danego malarza, nawet jeśli wcześniej ich nie 
widział. Malraux mówi w tym kontekście o „spójnej deformacji” i wyraża się tak, 
jak gdyby zamknięcie w formę dokonane przez artystę było czysto arbitralne 
w odniesieniu do tego, co widzialne i spójne tylko ze sobą samym w tym sensie, 
że styl formuje pewien rodzaj systemu. A ujmując to precyzyjniej, Malraux wyraża 
się tak, jak gdyby styl był w sposób wolny narzucany przez artystę, nie istniejąc 
wcześniej w świecie widzialnym: „Sztuka plastyczna – pisze – nie powstaje ni-
gdy z widzenia świata, ale jest jego stwarzaniem”. Jak wiadomo to właśnie ten 
woluntaryzm, tę ideę suwerenności, tę akosmiczność odrzuca Merleau-Ponty. 
A odrzucając te pojęcia, odrzuca właśnie ich ufundowanie na opozycjach i duali-
zmach, o których przed chwilą mówiliśmy. Ogólnie rzecz ujmując, Malraux każe 
wybierać między światem widzialnym a duchowym światem twórcy, ten świat, 
który znajdujemy tutaj nie ma swojego poprzednika, co prowadzi do tego, że 
zwycięstwo jakiegoś stylu wydaje się implikować abdykację wielkiej liczby innych 
stylów, ustępujących przed geniuszem konkretnego twórcy. Nie ma tu żadnej 
abdykacji – sprzeciwia się Merleau-Ponty – ale roz-poznanie (reconnaissance). 
Zostaje ono ufundowane na przekonaniu, że jeśli styl się narzuca, to dlatego, 
że zostaje powiązany (en prise) z tym, co widzialne i to w tym, co widzialne 
znajduje w taki czy inny sposób swoich poprzedników, a nawet w tej właśnie 
mierze okazuje się on dostępny dla innego, okazuje się raczej ponadindywidu-
alny niż wytryskujący ex nihilo z agresywnej samotności geniusza29. Widziany 
przez innych malarz może czasami jawić się jako twórca jakiegoś kontr-świata, 
ale dla malarza przy pracy istnieje zawsze jakiś świat i to ten świat rzuca mu 
wyzwanie, na które nigdy nie przestaje odpowiadać.

Pozostaje ostatni splot (empietement). Malarz nie odpowiada wyłącznie na 
to, czego oczekuje od niego widzialny świat, nie bardziej niż na zadanie, które 
stanęło przed nim u samych początków jego artystycznej drogi; zawsze wpisuje 
się w tradycję malarstwa, która wdziera się (empiete) w jego dzieło, tak jak ono 
wdziera się w nią. Zachodzą one na siebie. W tym miejscu dyskusja z Malraux 
jest jeszcze jasna. Malraux nalega wprawdzie na to, by malarstwo było unikalną 
w czasie przygodą, by istniało braterstwo między działaniami malarzy dawnych 
i obecnych, pokrewieństwo między przeszłością a teraźniejszością w stawia-
niu problemów i w ich rozwiązywaniu, krótko to ujmując, by istniała jedność 

28 Ibidem, s. 54.
29 Idem, Signes, op. cit., s. 67-68, 72-73.
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malarstwa jako takiego. Jednak wyraża się w taki sposób, jakby ta jedność była 
tylko retrospektywna, to znaczy ujawniona i, by tak rzec, ukonstytuowana po 
fakcie, przez wywodzący się z modernizmu fenomen muzeum. Przez to właśnie 
jedność malarstwa wydaje się dla Malreaux transhistoryczna; w rzeczywistej 
historii widzi tylko rozdrobnienie, walkę każdego malarza przeciw wszystkim 
innym, zapomnienie, nierozpoznanie. To właśnie ten dualizm – jedność muzeum, 
z jednej strony, a rozdrobnienie historyczne z drugiej – Merleau-Ponty odrzuca. 
Powiedzieć, że jedność jest tylko retrospektywna, to nie rozpoznać, że, tak samo 
jak widzieć, to zawsze widzieć więcej niż się widzi, to znaczy ujmować całe 
pogranicze niewidzialnego, które nie znajduje miejsca w sumie danych stricte 
wizualnych w znaczeniu pozytywnym, tak samo malować, to zawsze malować 
więcej niż się maluje. Od momentu, w którym zaistniało, malarstwo samo siebie 
przekracza. W tej samej chwili, w której ofiaruje się spojrzeniom, otwiera pole 
widzialności, które je samo przekracza. Jego siła percepcyjna podwaja się o siły, 
które mogą dopiero nadejść. Bardziej niż o przeciwstawienie bezczasowej jed-
ności muzeum rozdrobnieniu rzeczywistej historii, chodzi teraz o zrozumienie 
rzeczywistej historii w terminach splotu (empietement) temporalnego. To, co 
nabyte i to, co nowe, nigdy też nie są takie całkowicie i „idea […] malarstwa 
powszechnego […] jest wypruta z sensu”30.

Jeśli prawdą jest, że sploty te konstytuują powiązania i są źródłem myślenia 
i jeśli, z drugiej strony, jest prawdą, że malarstwo ma również swoje powiązania 
i źródło w analogicznych splotach i zachodzeniu na siebie, to zrozumiałe jest 
że Merleau-Ponty może mówić o „niemej myśli” malarstwa.

Jednak tak samo staje się być może od razu zrozumiałe, że Merleau-Ponty 
znajduje się bardzo daleko od tych filozofów, którzy od Platona głoszą na różne 
sposoby konieczność przezwyciężenia malarstwa, czy to w imię idei platońskich 
czy kartezjańskich, w imię Historii Ducha lub historii materialnej praxis, w imię 
absurdalności woli czy też w imię historii Bycia. Uwaga tych filozofów, kiedy 
przychodzi im mówić o malarstwie, nie spoczywa na specyfice tego, co widzial-
ne. A wystarczy ją rozpoznać, aby, mając na względzie przeciwieństwo tego, 
co zawarte jest w wielkich narracjach, które od mitu o jaskini głoszą śmierć 
sztuki, wypowiedzieć następujące słowa: „Choćby miał jeszcze trwać miliony 
lat, świat dla malarzy będzie – jeżeli przetrwa – nadal czymś do malowania, 
zginie… pozbawiony wykończenia”31.

Z języka francuskiego przełożyła Monika Murawska

Thinker and Painter: On Merleau-Ponty

The aim of the article is to show that in the eyes of Merleau-Ponty there is a kind of 
connection, closeness and kinship between the activity to which he dedicated his life as 
a philosopher and the activity of the painter, and thus the artist. Merleau-Ponty attributes 
to the painting an extraordinary philosophical importance; he also makes the concept 

30 Ibidem, s. 65.
31 Ibidem.
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of entanglement and braid one of the main concepts of his phenomenology, allowing 
him to reject the binary oppositions favored by philosophical tradition.

Key words: Merleau-Ponty, entanglement, painting, thinking
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